
UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HỮU LŨNG 

 
Số:            /UBND-VP 

V/v đề xuất đăng ký nội dung 

chương trình làm việc của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hữu Lũng, ngày        tháng 9 năm 2021 

 

  Kính gửi: 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

- Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện.  

 

 Thực hiện Công văn số 356-CV/HU ngày 24/9/2021 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về việc đề xuất đăng ký nội dung chương trình làm việc của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022.  

1. UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

tham mưu cho UBND huyện đề xuất đăng ký nội dung chương trình làm việc của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022 (trong đó, ghi rõ 

tên đề án, chương trình, nội dung công việc cần trình Ban Chấp hành; đề án,   

chương trình, nội dung công việc cần trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thời gian 

trình) theo nội dung yêu cầu tại 356-CV/HU ngày 24/9/2021 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy. 

2. Thời gian đăng ký, đề xuất:  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi nội dung đăng ký chương trình làm việc của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về UBND huyện (qua Văn 

phòng HĐND&UBND huyện) trước ngày 06/10/2021 để tổng hợp, báo cáo Ban 

Thường vụ, Thường trực Huyện ủy theo quy định. 

Trường hợp không có nội dung đề xuất, đăng ký, các cơ quan, đơn vị vẫn 

phải có văn bản báo cáo theo đúng thời hạn trên. 

 Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi kèm Công văn số 356-CV/HU ngày 

24/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 

            
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thủy 
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